ENTERPRISE 8000
E8X-serie

… with people in mind

ONTWORPEN VOOR U
EN UW Patiënt
Het nieuwe Enterprise® 8000 ziekenhuisbed van ArjoHuntleigh biedt aanzienlijke
voordelen voor de patiënt, de zorgverlener en de zorginstelling.
De dagelijkse uitdagingen voor verpleegteams op zorgafdelingen hebben
ArjoHuntleigh geïnspireerd om een veelgebruikte oplossing die door
ziekenhuizen over de hele wereld wordt vertrouwd nog verder te verbeteren. Bij
het ontwerp van het nieuwe Enterprise 8000 ziekenhuisbed, heeft ArjoHuntleigh
zich gericht op belangrijke behoeften van patiënten in alle zorgomgevingen,
namelijk:
• Veiligheid voor zowel de patiënt als de zorgverlener.
• Naleving van nieuwe internationale normen.
• Hulpmiddelen die robuust, intuïtief en gebruiksvriendelijk zijn.
• Oplossingen die zijn gericht op de kwaliteit van de zorg voor patiënten.

VEILIGHEID
Een veilige omgeving is uitermate belangrijk voor
het welzijn van patiënten en zorgverleners. Een
percentage van 10% van de ouderen valt tijdens
een klinisch verblijf in de acute zorg1 en dit kan
leiden tot ernstige en vaak levensbedreigende
letsels.
Zorgverleners lopen ook risico, met meer dan
80% van de verpleegkundigen die op een
bepaald ogenblik in hun carrière letsel oplopen
als rechtstreeks gevolg van het verplaatsen van
patiënten2.
De nieuwe Enterprise 8000 heeft tot doel het risico
op letsel van personeel te verlagen en een veiligere
omgeving voor de patiënt te creëren.

• De bedieningsknoppen van de ACP (Attendant
Control Panel) hebben achtergrondverlichting,
zodat het bed ook 's avonds of bij slechte
verlichting, op een veilige manier te bedienen is.
• Extra lage hoogte - draagt in belangrijke mate
bij aan het verlagen van het risico op letsel door
valincidenten.
• De onderkant van het bed wordt verlicht – het
uitstapdeel aan beide zijden wordt verlicht als
hulpmiddel bij verbetering van de veiligheid van
de patiënt.

DE NIEUWE NORM VOOR BEDDEN
De IEC60601-2-52:2009 norm, ontworpen door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC), is de nieuwe
maatstaf voor prestaties en veiligheid van medische bedden. De norm dekt vele aspecten inclusief elektrische
veiligheid, belasting, stabiliteit en duurzaamheid, waarbij één van de belangrijkste vereisten zich richt op het verlagen
van risico op beknelling van de patiënt in en rond het bedframe.
De IEC heeft naar aanleiding van uitgebreide incident- en risicoanalyse een aantal gebieden rondom het bed (zie
onder) aangewezen waar patiënten met hun hoofd, nek of borst bekneld kunnen raken en waardoor er ernstige
of levensbedreigende situaties ontstaan. Door strenge testvoorwaarden in het leven te roepen, moet het risico op
beknelling tijdens bediening en gebruik van het bed tot een minimum worden teruggebracht.
De nieuwe Enterprise 8000 is getest door een onafhankelijke, wereldwijd bekende organisatie en voldoet aan de
meest recente vereisten m.b.t. stabiliteit, afmetingen en veiligheid in de IEC60601-2-52-norm.

Opening tussen matrashouder en
onderkant van het zijhek in opgeheven
stand < 60 mm

Opening tussen de rand van het matras en het
onrusthek aan de zijkant in opgeheven stand
< 120 mm (plus extra ruimte voor het indrukken
van het matras)

Opening tussen de onrusthekken aan
de zijkanten onderling en tussen de
onrusthekken aan de zijkant en het hoofd-/
voeteneinde < 60 mm of > 313 mm

INTUÏTIEVE BEDIENING EN GEBRUIKSGEMAK
De bedieningsknoppen die met één keer drukken
kunnen worden bediend, zijn intuïtief en gemakkelijk
in het gebruik, dankzij duidelijke en eenvoudige
pictogrammen. Met het indrukken van één knop worden
de belangrijkste functies van het bed bediend, zoals:
• Automatische CPR
• Rugleuning met een hoek van 30 graden
• Automatische contourfunctie
• Zitstand voor gebruik bij hartfunctiestoornissen
• Lage en extra lage stand
• Trendelenburgstand/anti-Trendelenburgstand
Zo nodig kunnen bepaalde of alle functies door de
zorgverlener worden vergrendeld. Handig geplaatste
bedieningsknoppen bieden comfortabele instelbaarheid
voor de patiënt en klinische bediening voor de
zorgverlener.

Bediening aan het hoofdeinde
en voor de verpleegkundige

Bediening voor
verpleegkundige

Ergonomisch geplaatste
bediening voor de patiënt

DRIE VERSCHILLENDE BEDLENGTES
Verschillende bedlengtes kunnen nu op eenvoudige
wijze in één subframe worden ingesteld. Dit biedt
meer flexibiliteit en keuze:
• Verkort		
• Standaard
• Verlengd

224 cm
235 cm
247 cm

Het nieuwe ontwerp omvat ook een
geïntegreerde bedverlenging, dat bij
elke lengte volledige matrasondersteuning
geeft.

VERBETERING VAN DE ZORGKWALITEIT

De rugleuning stopt tijdens het omhoog zetten bij
een hoek van 30°. Hierdoor kan deze makkelijk
steeds opnieuw in de juiste hoek gezet worden.
Onderzoek heeft aangetoond dat een hoek van
30° voor de rugleuning een minimumvereiste is
en aantoonbare lichamelijke, orthostatische en
klinische voordelen biedt3.

De zorgverlener kan het bed eenvoudig met een
gebruiksvriendelijk besturingspaneel in de zitstand
zetten door het juiste pictogram te selecteren.

De hoek van de rugleuning kan eenvoudig worden
afgelezen van de indicatiemeters.

Decubitus is een van de meest vermijdbare wonden
in zorginstellingen met een prevalentiepercentage in
Europese ziekenhuizen tot wel 23%4. Decubitus doet
zich meestal voor wanneer een persoon immobiel is en
gedurende langere tijd op een ondersteunend matras ligt
die onvoldoende drukverdeling biedt.
Ons gepatenteerde 'Bio-Contour'-ontwerp biedt een
unieke combinatie van bewegende bedsecties en een
gebogen bedbodem, ontworpen om de regulering
van druk en schuifkrachten te ondersteunen – de
voornaamste oorzaken van decubitus.

REINIGING EN ONDERHOUD

De Enterprise 8000 is ontworpen met een open
design zonder onderwagenkap om gemakkelijk
toegang te bieden voor reinigen en ontsmetten.

De bedbodemdelen van gegoten kunststof
en hoofd- en voeteneindpanelen zijn licht in
gewicht, makkelijk te verwijderen en eenvoudig
schoon te maken. Het linnenrek draagt bij tot
het verlagen van risico’s van kruisbesmetting.

Pitstop onderhoud is mogelijk dankzij het open
ontwerp en de makkelijk te installeren en demonteren
onderdelen. Het toevoegen of verwijderen van een
actuator, besturingspaneel of accu kan door een
getrainde medewerker in slechts enkele minuten ter
plekke worden uitgevoerd.

Het bed is zo ontworpen dat er minder tijd nodig
is voor schoonmaken, reparaties en onderhoud.

OPTIES

Linnenrek

Vergrendeling hoofden voeteneindpaneel

Afstandsbedieningen

DIN rail

Onderbedverlichting

Pedaal aan het
hoofdeinde

Remstang

Zwenkwielen

De hoofd- en voeteneindpanelen zijn
verkrijgbaar in de volgende kleuren:
• Lichtblauw
• Lila
• Donkerblauw.

ACCESSOIRES

Papegaai

Zuurstoffleshouder

Infuusstatief voor
extra belasting

Urinefleshouder

Standaard infuusstatief

Groot tractieframe

Spuitpomp-houder

Transductor
bevestigingsstang

Uitklapbare monitorplank

PAPEGAAIEN &
UITKLAPBARE
MONITOR-PLANK

INFUUSPALEN &
HAKEN

TRACTIE- & TRANSDUCTORSTANGEN

DUWBEUGELS, ZIJRAILKUSSENS,
OVERIG

SPUITPOMP,
O2 HOUDER,
URINEFLESHOUDER

Vaste papaegaai met band
en hendel
ENT-ACC01

Standaard infuusstatief
ENT-ACC02

Klein tractieframe
ENT-ACC10

ITU-hoofdeindpaneel
ENT-ACC34

Spuitpomphouder
ENT-ACC07

Schuin infuusstatief
ENT-ACC04

Groot tractieframe
ENT-ACC05

Kussens zij-onrusthekken
ENT-ACC06

Zuurstofcilinderhouder
ENT-ACC08

Infuusstatief voor extra belasting
ENT-ACC24

Hoofdeindetractie
ENT-ACC32

ACP-houder
ENT-ACC11

Zuurstoffleshouder (B5-cilinder)
ENT-ACC18

Extra haken voor infuusstatief
ENT-ACC14

Transductor bevestigingsstang
ENT-ACC26

Stroomkabelhaak
ENT-ACC15

Urinefleshouder
ENT-ACC19

Roterende papegaai met band
en hendel
ENT-ACC03
Papegaai met houder voor infuuszak
ENT-ACC13
Uitklapbare monitorplank
ENT-ACC64

Dubbele fleshouder
ENTACC12

PRODUCTSPECIFATIES
KENMERKEN

SPECIFICATIES

Rugsteun, knieknik en hoogte elektrisch instelbaar

•

Totale lengte standaard versie

2350 mm

Elektrisch bediende Trendelenburg/
anti-Trendelenburg

±12°

Totale breedte

1030 mm

Gedeelde onrusthekken met ingebouwde bediening

•

Matraslengte standaard versie

2020 mm

Auto-CPR en Auto-Contourknop

•

Matrasbreedte

880 mm

Reserveaccu

•

Totale lengte lange versie

2470 mm

Bio-Contour profielsysteem

•

Matraslengte lange versie

2140 mm

Zitstand met één knop

•

Totale lengte korte versie

2240 mm

Dubbelzijdige CPR-hendels

•

Matraslengte korte versie

2190 mm

Rugsteunpauzering bij hoek van 30°

•

Hoogste stand (met 125 mm zwenkwielen)

760 mm

Hoekindicators voor rugsteun

•

Laagste stand (met 125 mm zwenkwielen)

320 mm

Ingebouwde bedverlenger met bedbodem verlengstuk

•

Lengte rugsteun

850 mm

Uitneembare hoofd- en voeteneindpanelen met keuze
uit kleuropvullingen

Zitlengte

215 mm

•

Kuitlengte

560 mm

Drainagezakrails

•

Bovenbeenlengte

365 mm

Afneembare kunststof bedbodemdelen

•

Veilige werkbelasting/Maximaal gewicht patiënt 250 kg/185 kg

•

Kanteling hoofdeinde

12°

125 mm zwenkwielen met enkele wielen

(•)

Kanteling voeteneinde

12°

150 mm zwenkwielen met enkele wielen

(•)

Hoek rugsteun

62°

150 mm zwenkwielen met dubbele wielen

(•)

Pauzeerstand rugsteun

30°

Extra rempedalen bij het hoofdeinde

(•)

Kantelhoek bovenbeengedeelte

20°

Remstang over de volledige breedte
(alleen aan het voeteneinde)

(•)

Kantelhoek kuitgedeelte

16°

Din-rails

(•)

Bescherming vochtindringing

IPX4

Onderbedverlichting

(•)

Bescherming tegen elektrische schok

Beschermingsklasse 1, Type B

Uitschuifbaar linnenrek

(•)

Spanning in

1,25 A bij 230 V
AC 50 / 60 Hz

Spanning in

2 A bij 120 V
AC 50 / 60 Hz

Veiligheidsnorm

IEC60601-2-52

• Standaard (•) Optioneel

ArjoHuntleigh is een divisie van de Getinge Group. AB. Gebruik bij beheer van ArjoHuntleigh-hulpmiddelen en -accessoires uitsluitend onderdelen conform de ArjoHuntleighspecificatie. Wij voeren een beleid van continue ontwikkeling en behouden ons daarom het recht voor ontwerpen en specificaties zonder voorafgaandelijke aankondiging te wijzigen.
® en ™ zijn handelsmerken van de ArjoHuntleigh groep. © ArjoHuntleigh, 2013
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ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 MALMÖ
Zweden
Tel: +46(0) 10 335 45 00

GETINGE GROUP is wereldwijd leverancier van producten en systemen die in
de gezondheidssector bijdragen tot een hogere kwaliteit van de zorg en
de kosteneffectiviteit verbeteren. De groep handelt onder de drie merknamen
ArjoHuntleigh, GETINGE en MAQUET. ArjoHuntleigh is gespecialiseerd in
oplossingen op het gebied van mobiliteit en wondbehandeling. GETINGE levert
oplossingen ten behoeve van infectiebestrijding in de gezondheidszorg en de
preventie van kruisbesmetting in de zorgsector. MAQUET is gespecialiseerd in
oplossingen, therapieën en producten voor chirurgie en intensive care.

ArjoHuntleigh Nederland BV
Biezenwei 21, 4004 MB Tiel
Postbus 6116, 4000 HC Tiel
Tel: 0344-64 08 00
Fax: 0344-64 08 85
E-mail: info.nl@arjohuntleigh.com

ArjoHuntleigh België
Evenbroekveld 16
9420 Erpe-Mere
België
Tel: +32 53 60 73 80
Fax: +32 53 60 73 81
E-mail: info@ArjoHuntleigh.be
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Hoofdeinde van basisconfiguratie

Gekoppeld rem/stuursysteem met vier zwenkwielen
met rem

